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Hvidovre Lærerforening udtaler på generalforsamlingen d. 16. marts 2017 følgende: 
 

Folkeskolens formål 

§ 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, 

der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem 

fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, 

bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs 

alsidige udvikling. 

Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse 

og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og 

baggrund for at tage stilling og handle. 

Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i 

et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, 

ligeværd og demokrati. 
 

Folkeskolelovens formålsparagraf er fundamentet for folkeskolen i Danmark. Lærerens 

vigtigste opgave er at undervise efter formålsparagraffen og udleve den hver dag i 

undervisningen. 

 

Ifølge “Pejlemærker for god undervisning” fra Danske Underviserorganisationers Samråd og 

Undervisningsministeriet er god undervisning en undervisning, der “fremmer elevernes 

faglige, sociale og personlige udvikling og dannelse” og “bygger på lærerens engagement, 

motivation og professionelle ansvar og dømmekraft”. Vi synes, at det er vigtigt at levere god 

undervisning, og som fagprofessionelle ved vi, hvad der skal til for at opnå størst mulig 

kvalitet. Vi finder det vigtigt, at der igen kommer fokus på formålsstyret undervisning frem 

for kun at fokusere på læringsmålstyret undervisning, der skal passes ind i en 

læringsplatform. Som Lene Tanggaard, professor med speciale i kreativitet ved Aalborg 

Universitet udtrykker det: “Jeg er simpelthen bange for, at vi kan komme til at lægge noget af 

kreativiteten død, fordi vi definerer målet for tidligt. Mange kreative læreprocesser handler jo 

om at overskride det, der er og komme hen til noget nyt, som hverken lærer eller elev helt 

ved, hvad er”. Hvis man kun fokuserer på læringsmålstyret undervisning, risikerer man altså 

at begrænse lærerne i at fremme elevernes personlige udvikling og dannelse. 

 

Vi er enige med Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen i, at 

“implementering af læringsplatformen skal betragtes som en udviklingsindsats, der skal 

gavne elevernes læring og et godt undervisningsmiljø”. Vi forventer derfor, at vi som 

fagprofessionelle fortsat har indflydelse på, hvordan vi anvender læringsplatformen bedst 

muligt for at kunne opfylde folkeskolens formålsparagraf til gavn for skolens kerneopgave: 

Elevernes læring og dannelse. 
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